40-éves a Híradó tagozat története
A Budapesti Nyugállományúak Klubja 1978-ban a nagylétszáma miatt, ami már
akadályozta a klub hatékony működését, a vezetőség olyan döntést hozott, hogy „Fegyvernemi
Társadalmi Bizottság” - ok létrehozását javasolja. A klubvezetősége abból indult ki, hogy a nagy
létszámú klubtagságot már nem tudja megfelelően összefogni és a megnövekedett
klubigényeket nem tudja kielégíteni, ezért szükséges kisebb fegyvernemi bizottságokra
felosztani. Amit a klub közgyűlése elfogadott.
Az alapszabályzatban meghatározták, hogy az önálló társadalmi bizottságok (később
tagozatok) a klub vezetőségének irányítása alatt tevékenykednek, annak tudtával,
egyetértésével hajtják végre, illetve szervezik feladatukat. Ezt a közgyűlési döntés, tett követte
és a híradók elsők között szervezték és alakították meg a „Híradó Társadalmi Bizottságot”. 1978.
május 31-én.
Elnökének Szepezdi Dezső nyá. alezredest, titkárának, Mudrák György nyá. zászlóst,
tagjainak Brassói Béla nyá. őrnagyot és Németh József nyá. őrnagyot választották meg. Ezen az
ülésen kérték fel Berceli Béla vezérőrnagyot az egykori Vk. híradófőnököt „Tiszteletbeli elnöki”
tisztségre, aki megtiszteltetésnek vette és elfogadta a felkérést és haláláig aktív munkát végzett
a tagozatunkban.
Döntés született arról is, hogy a Híradó Társadalmi Bizottság a jövőben havonta tartja meg
összejövetelét, méghozzá minden hó első csütörtökén. Ez az időpont a mai napig nem változott.
Ma már nem híradó szakcsoportnak nevezzük magunkat, hanem Híradó Tagozatnak. De ez nem
változtat azon a megalapításon, hogy a híradó szakcsoport megalakításában tevékenyen részt
vett személyek elévülhetetlen érdemeiről tisztelettel és megbecsüléssel emlékezünk meg.
40-évvel ezelőtt a megalakuláskor elődeink abból indultak ki és célkitüntetéseiket is abban
határozták meg, hogy olyan klubéletet alakítsanak ki, ahol mindenki megtalálja a kedvére való
kikapcsolódás legmegfelelőbb formáját, de nem csak maga, hanem akár a családja számára is.
Ehhez hozzá járul a ház által biztosított lehetőségek (étterem, presszó, színházterem stb.). Akkor
még a Váci utcai tiszti ház, ma már a Stefánia palota biztosítja mind ezt. Így a tagozaton belül a
volt munkatársak könnyebben megtalálják az egymáshoz vezető utat, régi ismerősök között

könnyebb az időskorral járó feladatok megbeszélése, egymás segítése és az érdeklődési körnek
megfelelően szakmai igények kielégítése.
A tagozat megalakulási létszámáról nincs feljegyzés, de becslések szerint kb. 180 fő
lehetet, mert a későbbi feljegyzések, amik rendelkezésünkre állnak 1979. május 11-én a
megnövekedett létszám és feladatok miatt a vezetőség létszámát 7 főre bővítették. Az elnöki
funkciót továbbra is Szepezdi Dezső, akkor már ezredesként látta el. A tagozat titkára Brassói
Béla őrnagy, tagjai Balogh Gyula ezredes, Béres Ferenc ezredes, Móricz Ferenc ezredes, Németh
József alezredes és Tóth Ferenc főtörzsőrmester lettek.
Ma már bátran kijelenthetjük, hogy azok, akik közénk jöttek, illetve jönnek értelmes,
kulturált szabadidő programban részesülnek. Lehetőség van a barátokkal, volt kollégákkal
találkozni, szakmai beszélgetést folytatni.
Büszkék vagyunk arra, hogy a közgyűlés által elfogadott és 1978-ban életbelépett
Alapszabály is ezeket a célkitűzéseket határozta meg. Az általuk megjelölt főcélok és
megvalósítása ma sem változott. A főbb célkitűzések 90%-ig megegyezett a mai 2015-ben
elfogadott Klub alapszabályzatával. A klubtagság érdekeinek képviselete és a klubtagság
érdeklődésének megfelelő programok biztosítása.
Az akkori híradó szolgálattól nyugállományba került állomány tagjaiból legtöbben jelezték
belépési szándékukat. Példa erre, hogy nyugállományba vonult híradó főnökök elsők között
jelentkeztek és segítették a tagozat munkáját, a nyugállományba vonult híradó csoportfőnökök:
Berceli Béla vezérőrnagy, Penczi József vezérőrnagy, Molnár János ezredes és dr. Lindner Miklós
vezérőrnagy.
Ma is szívesen fogadjuk a nyugdíjba menő híradó fiatal kollégákat. Mert taglétszámunk
átlag életkora növekedik, vagyis öregszünk. A fiatal híradó nyugdíjba vonuló kollégák nem
jelentkeznek, ennek oka lehet, hogy nem ismerik a klubot, vagy más elfoglaltságot találnak. Ezen
a területen van feladatunk, elsősorban a híradó szolgálatokkal való kapcsolat felvétel
kezdeményezése. Természetesen mindenki maga dönti el, hogy akar-e közösségünknek tagja
lenni.
A társadalmi változások hátrányosan érintették a klub működését, megszorító
intézkedéseket vezetek be. Megszűntek az ingyenes autóbuszok és egyéb kedvezményeket, ma
már csak térítés ellenében lehet igényelni, és még akkor is bizonytalan, hogy megkapjuk. Ezért

tagozatunk kirándulásoknál a Volán és a MÁV szolgáltatásait vesszük igénybe, amire biztosan
lehet tervezni.
Mindezek hatására az új helyzetben, a lehetőségek figyelembe véve végeztük és végezzük
munkánkat, aminek köszönhetően talpon tudtunk maradni és nehezebb körülmények között is
eredményesen tudtunk dolgozni. Köszönhető mind ez azoknak a klubtársaknak, akik
szabadidejük feláldozásával minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül szervezik és végzik a klub
irányítását, megjelennek katonai temetéseken, részt vesznek katonai rendezvényeken. A
munkájuk nélkül nem lenne ilyen hatásos, jól szervezett klubéletünk. Negyven évtávlatából
kijelenthetjük, hogy érdemes volt – időt és fáradságot nem kímélve - a híradó tagozatot
létrehozni és működtetni, tagságunk érdekében cselekedni és időnként harcolni. Alapvető
célkitűzéseinket elértük, létrehoztunk egy demokratikus, családias kis közösséget, ahol minden
tagunk megtalálja a számára és igényének megfelelő programot, elfoglaltságot és szívesen részt
vesz közösségünk életében.
Az elmúlt negyven év kezdetére visszaemlékezve, el kell mondani, hogy az akkori alapító
tagok közül ma már senki sem él. Az alapító elnök, aki 20 évig volt a vezetőség élén Szepezdi
Dezső nyá. ezredes az elmúlt évben 98.-évében baleset következtében hunyt el. 1998-tól
„Örökös Tiszteletbeli Elnökként” a haláláig segítette vezetőségünket. Rendszeresen részt vett
üléseinken és mindig számíthatunk javaslatára, segítségére. Az útókor hálával gondol,
mindnyájunk Dezső bácsijára és a többi ma már nem élő vezetőségi tagjainkra. Úgy gondolom,
hogy az általunk elért eredményeket az utánunk jövők, a következő 40 évben tovább tudják
vinni, ehhez jelenleg minden feltétel biztosított.
Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a Híradó
Tagozat 40 éves fenn állása alatt segítették és részt vállaltak a négy évtized eredményes
munkájához. További sikeres együttműködéshez valamennyi Klubtagunknak és Együttműködő
szervezetek vezetőinek kívánok jó erőt, egészséget, családi életükben nagyon sok boldogot.
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